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Lyžičiar biely (Platalea leucorodia ) je na území Slovenska pomerne vzácnym hniezdičom.
Jedinou známou hniezdnou lokalitou bola doposiaľ len rybničná sústava pri Sennom a priľahlá
NPR Senné – rybníky, odkiaľ je aj prvé doložené hniezdenie druhu v r. 1979 (Mošanský &
Danko 1985). Ďalšie hniezdenie sa zistilo až
v r. 1990 (Danko 1995) a odvtedy tu hniezdia
takmer každoročne buď v NPR alebo v priľahlých rybníkoch. Vzhľadom na zintenzívnenie
hospodárenia na rybničnej sústave po jej sprivatizovaní (od r. 2000) často chýbali lyžičiarom
vhodné lovné biotopy v blízkosti hniezdisk, čo
vtáky riešili zalietavaním za potravou na vhodné
lokality v Medzibodroží (cca 20 km, vlastné
nepublikované pozorovania). Dostatočné množstvo vhodných biotopov v tomto území bolo
predpokladom aj na prípadné zahniezdenie.
Počas kontroly kolónie brodivcov v jednom
z ramien Tice 27. 4. 2007 som zistil výskyt
jedného páru lyžičiarov, pričom podľa ich správania bolo evidentné, že sú na hniezdisku. To sa
potvrdilo pri ďalšej návšteve, keď jeden z vtákov už sedel na násade. Hniezdo sa nachádzalo
takmer na okraji veľkej kolónie chavkošov
nočných, volaviek popolavých a baluší malých,
pričom najbližšie hniezdo chavkoša bolo vo
vzdialenosti cca 2 m (obr. 1). Umiestnené bolo
tesne nad vodou na nízkej rakyte s podrastom
steblovky a pálky, kryté z troch strán vysokým
rakytovým porastom. Začiatkom júna už bolo na
hniezde vidieť dve pomerne veľké mláďatá, ktoré následne aj úspešne vyleteli. Medzibodrožie
je druhou lokalitou na Slovensku s doloženým

Obr. 1. Hniezdo lyžičiara bieleho (Platalea leucorodia) v
Medzibodroží, 15. 6. 2007 (Foto: M. Balla).
Fig. 1. The nest of Spoonbill (Platalea leucorodia) in
Medzibodrožie, June 15, 2007 (Photo by M. Balla).

hniezdením lyžičiara (cf. Danko et al. 2002), čo
potvrdzuje význam tohto jedinečného územia
pre ornitofaunu.
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